
 
 

Regulamin organizacji zajęć na obozach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sportowe Forza w 
okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Niniejszy Regulamin został opracowany z uwzględnieniem:  

1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 878), 

2) Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 

2021 r. 

2.  Przyjęte zasady obowiązują w Stowarzyszeniu Sportowym Forza, zwanym w dalszej części 

„Organizatorem”, od dnia 1 czerwca 2021 r.  

3. Organizator może wprowadzić szczegółowe zasady bezpieczeństwa prowadzonych form 

organizacyjnych, uwzględniające ich charakter.  

4. Uczestnicy zajęć, ich rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy i instruktorzy zajęć są 

obowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

 

5.   Celem wdrażanych procedur jest:  

 Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i 

młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.  

 Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla 

uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich 
uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.  

 Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia 
przed możliwym zakażeniem.  

 Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki 

bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności 
publicznej).  

 Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.  



 
 

Uczestnictwo w obozie 

§2 

 

1. W obozie mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną, nie poddani kwarantannie bądź izolacji domowej.  

2.  Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. 

roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).  

 
3. Liczba osób w poszczególnych grupach uzależniona jest od powierzchni sali zajęciowej, przy 

założeniu, iż minimalna przestrzeń przypadająca na jednego uczestnika nie może być mniejsza niż 

4 m2.  

4. Odległości pomiędzy stanowiskami pracy powinny wynosić minimalnie 1,5 m.  

5. Organizator zapewnia uczestnikom obozu dostęp do środków myjących, ręczników 

papierowych, środków do dezynfekcji rąk.  

6. Uczestnik obozu jest obowiązany do zakrywania twarzy tam gdzie jest to wymagane 

odrębnymi przepisami prawa.  

7. Uczestnicy obozu obowiązani są do zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 

1,5 m, między innymi uczestnikami, pracownikami organizatora oraz osobami trzecimi 

przebywającymi w pomieszczeniach Organizatora.  

8. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników obozu obowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego w odniesieniu do pracowników organizatora i innych osób wynoszącego min. 2 m.  

9. Uczestnicy są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem 

wzmożonych zasad higieny. 

 

10. Uczestnicy powinni umieć dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić 

podporządkować się do zasad i regulaminów. 
 

 

  



 
 

Bezpieczeństwo pomieszczeń oraz posiłki 

§3 

1. Każda sala w której organizowane są zajęcia wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk.  

2. Środki dezynfekcji są umieszczone w pomieszczeniach publicznie dostępnych.  

3. Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk jest dostępna u wychowawców. 

4. Osoby przebywające w pomieszczeniach Organizatora zobowiązane są do zachowania dystansu 

społecznego wynoszącego min. 1,5 m.  

5. Wychowawcy przed rozpoczęciem zajęć przypominają o konieczności prawidłowego mycia i 

dezynfekcji rąk.  

6. Organizator zapewnia dezynfekcję materiałów wykorzystywanych podczas zajęć oraz 

pomieszczeń użytkowych i powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów itp.  

7. Pomieszczenia użytkowe są wietrzone w czasie przerw między zajęciami. 

 

8. Posiłki wydawane są w naczyniach wielorazowych, mytych w temperaturze powyżej 60 C, a 

stoły i krzesła dezynfekowane na bieżąco po każdym użytkowniku. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa stosowane przez trenerów/wychowawców 

§4 

 

1. Organizator zapewnia pracownikom oraz instruktorom dostęp do środków ochrony fizycznej: 

maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk.  

2. Każda z sali zajęciowych została wyposażona w instrukcję prawidłowego korzystania ze 

środków ochrony fizycznej.  

3. Instruktorzy prowadzą zajęcia stosując maseczki lub przyłbice ochronne i rękawiczki 

jednorazowe, zachowując dystans społeczny od uczestników zajęć.  

4. Rekomenduje się regularne korzystanie ze środków myjących i dezynfekujących.  

 

5. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz pomiar temperatury 

uczestnikom wypoczynku każdego. 

 

6. Przejazdy uczestników w ramach wypoczynku odbywa się autokarem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach. 

 

7.Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy wykorzystywany w trakcie zajęć w ramach 

wypoczynku są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków 

dezynfekujących. 

 

8. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

 



 
 
9. Organizacja zajęć uniemożliwia bezpośrednie kontaktowanie się grup. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku 

§5 

 

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w 

przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, duszności). 

 

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

 

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie 

zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W 

przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

 

5. Zaopatrują uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu 

na wypoczynku – w trakcie wyjść i w miejscach tego wymagających. 

 

 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia 

u uczestnika zajęć objawów chorobotwórczych 

§6 

 

1. Uczestnik wypoczynku przejawiający objawy choroby zostanie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu.  

 
2. Wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia rodzica/opiekuna 

prawnego/osoby wskazanej przez uczestnika do kontaktu o stanie uczestnika zajęć i konieczności 

jego odebrania z obozu.  

3. W przypadku stanu zagrożenia życia wychowawca zobowiązany jest do wezwania służb 

ratownictwa medycznego.  

 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia 

u wychowawcy lub innego pracownika objawów chorobotwórczych 

§7 

 

1. W przypadku symptomów choroby wychowawca powinien pozostać w pokoju informując o 

tym kierownika wypoczynku.  



 
 
2. W przypadku wystąpienia u wychowawcy będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów chorobotwórczych zostanie ona odsunięty od wykonywania obowiązków.  

3. Pomieszczenia, w których przebywał pracownik z objawami choroby zostaną poddane 

dezynfekcji.  

 

Postanowienia końcowe 

§8 

 

1. Zastrzega się możliwość przesunięcia lub odwołania zajęć z uwagi na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom.  

 


